Rozpis
9. závodu žebříčku JO 2008 zařazený do JŽM léto, JŽD, JPDV a HSH
rankingu s koeficientem 1.0, veřejný a náborový závod
Pořadatel:

Klub Orientačního běhu Děčín (LDC)

Datum:

neděle 1.6.2008

Rozsah závodu:

- závod jednotlivců na krátké trati s rankingovým koeficientem 1,00
- kategorie Ještědského žebříčku - H10 až H70, D10 až D60
- kategorie DH21 rozdělena na DH21K a DH21L
(předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO)
- kateg. náborové HD10L
fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu
HDR
fáborkovaná trať pro děti s doprovodem
F
fáborkovaná trať pro děti – zdarma
- kategorie příchozích
P2, P4

Vklad:

HD10L, HDR
30,-Kč/os
HD10, 12, 14
35,-Kč/os
P2, P4
50,-Kč/os
HD16 a starší
60,-Kč/os
zapůjčení SI-průkazky
30,-Kč/os (netýká se kategorií HD10L, HDR, HD10)
V případě ztráty nebo nevrácení SI-průkazky bude požadována náhrada 700 Kč/SI

Úhrada:

v termínu přihlášek na účet č. 921050379/0800 variabilní symbol 27XXXX, kde XXXX
je číslo oddílu v adresáři ČSOB.

Přihlášky:

Výhradně přes přihláškový systém www.obhana.cz. Do 22.5.2008 za základní
startovný. Do 27.5.2008 za příplatek 50% - mimo HD10L, HDR, P2 a P4. Později už
jenom osobně a to jenom v den závodu na volná místa vakantů za dvojnásobný
startovný. Informace na www.kobdecin.cz

Shromaždiště:

obec KÁMEN (severně od Děčína), sál myslivecké restaurace „U Lexů“.

Šatny:

vlastní dopravní prostředky, v sále restaurace

Parkování:

autobusy i os. auta dle pokynů pořadatele

Prezentace:

v den závodu na shromaždišti od 9,00 do 10,00 hodin

Start 00:

od 11,00 – intervalový (kategorie HDR, P2 a P4 volný start)

Vzdálenosti:

shromaždiště – start
shromaždiště – cíl

Systém ražení:

SPORTident

Mapa:

POPOVIČKY (nová mapa) – 1:10 000 – E=5m – 21x15cm, stav jaro 2008, mapa
bude vodovzdorně upravena.

Terén:

typický pro CHKO Labské pískovce, kopcovitý, místy obtížně průběžný, skály.

Hlavní funkcionáři:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

1000 m
400 m

Ivan Stibal
Petr Vlček
David Nehasil

Těší se na Vás pořadatelé z KOB Děčín

